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Överblick

• Intersektionalitet – Bakgrund 

• Intersektionella exempel

• Utmaningar och frågor 

• HBTQI-nätverket



Kimberlé W. Crenshaw (*1959)

Intersektionalitet - bakgrund

• Professor i juridik i Los Angeles.

• Introducerade konceptet ”intersektionalitet

• Forskade kring hur 

antidiskrimineringslagstiftning betraktar 

sexistiska och rasistiska strukturer som 

skilda ifrån varandra:



Ursprung inom Black feminism, 1970/80-talet, USA

• Inget universellt kvinnoförtryck

• ”Kvinnor” är ingen homogen grupp

• Sexism + andra diskrimineringsformer

• ”Vit medelklassfeminism”

Intersektionalitet - bakgrund



från eng. intersectionality, to intersect = att korsa

• Komplexa grunder för diskriminering som existerar på en strukturell 
nivå i samhället.

• Analytiskt perspektiv

• Olika former av strukturell diskriminering anses interagera hela tiden.

• T.ex. genus går inte att separera från andra strukturella 
kategoriseringar såsom sexualitet, ålder, klass eller ras.

Intersektionalitet – begreppsdefinition



DISKRIMINERINGSGRUNDER

Könsidentitet

Kön 

Sexualitet

Etnicitet

Religion/trosuppfattning

Ålder

Funktionalitet

ANDRA 
Geografisk belägenhet
Klass
Utbildningsnivå
Språk
Politisk tillhörighet
Sysselsättning 

(Diskriminerings)strukturer



Västerort kampsport

Bild och text från www.vasterortkampsport.se

”Hösten 2016 väcktes 
diskussioner kring hur sjukt det är 
att som tjej behöva resa över 1 h 
till träningen för att utbudet inte 
fanns i Västerort”



Könsfördelning i gymnasieskolan



Bild av flicka med hijab på skytteträning kopplas till hedersförtryck

”RF visar att de gillar och 
uppmuntrar hedersförtryck, 

könsstympning, barnäktenskap 
och hedersvåld”

– Ulla Gustavsson, ordförande för 
Svenska simförbundet

vv

• Varför antas det att den hijab-
bärande flickan på bilden är offer 
för hedersförtryck?

• Hur hänger föreställningar kring 
hedersförtryck ihop med 
islamofobi och den svenska 
självbilden kring jämställdhet?



Diskussioner om begreppet

• Kritik mot metaforen ”intersection” -
”vägkorsning”

• Alternativt begrepp: interdependens

•En hierarkisering av olika strukturella 
diskrimineringar är problematisk

• Additiv eller intra-agerande 
intersektionalitet?



• Existerar över huvud taget någon universell kvinnlig 
verklighet?

• Vad/vem avses med begrepp som ”kvinnoförtryck”?

• Ett intersektionellt perspektiv innebär i viss mån en kritik 
mot delar av den feministiska politiska kampen och 
feministiska forskningen som alltför ensidig fokuserar på 
genus.

Följder av intersektionalitet



• Diskrimineringsstrukturerna och deras effekter anses 
oupplösligt förbundna med varandra

• Diskrimineringsstrukturerna kan enbart skiljas åt på en 
analytisk nivå

• Intersektionalitet strävar inte efter att rangordna olika 
strukturella diskrimineringar utan avser synliggöra hur olika 
diskriminerande strukturer är sammanflätade

Intersektionalitet - sammanfattning



Intersektionalitet



KEKS HBTQI-nätverk 

Hur kan vi använda ett intersektionellt perspektiv i vår verksamhet?

Arbetar vi intersektionellt idag? Hur gör vi då? Om inte, hur kan vi börja?

Behöver något förändras?

Vilka diskrimineringsgrundsgrupper når vi eller når vi inte? Vilka hinder 
eller utmaningar har vi i vår verksamhet idag?



TACK!!
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